Thông  báo  FERPA  Opt-Out
Quyền Giáo Dục Gia Đình và Đạo luật Bảo mật (FERPA), yêu cầu Trường Công Shoreline, với một số ngoại lệ,
được sự đồng ý bằng văn bản của bạn trước khi công bố thông tin từ hồ sơ học tập của con em. Tuy nhiên
Trường  Công  Shoreline  có  thể  tiết  lộ  một  cách  thích  hợp  "thông  tin  danh  mục " mà không văn bản đồng  
ý,  trừ  khi  bạn  yêu  cầu  và  nộp  một  mẫu  Opt  -Out  FERPA  với trường  của  con  quý  vị. Các mẫu có sẵn tại văn
phòng của mỗi trường.
Thông tin danh bạ được xác định là của học sinh: tên, ảnh, hình ảnh video, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email,
ngày sinh, nơi sinh, ngày đi học, tham gia vào các hoạt động chính thức công nhận và thể thao, trọng lượng và
chiều cao của các thành viên của đội thể thao, ngày đi học, văn bằng, giải thưởng nhận được và các trường học
gần nhất trước đó đã tham dự.
Dưới đây là danh sách các loại bạn có thể hạn chế việc phát hành các thông tin bằng cách gửi mẫu FERPA
Opt-Out, trong đó có sẵn trong văn phòng của mỗi trường:
Thông tin thư mục cho trường  học  Ấn  phẩm,  hình  ảnh  và  Tin  tức  truyền  thông
Trường Công Shoreline là tự hào của học sinh, nhân viên và nhiều chương trình thành công. Theo thời gian,
học sinh có thể được xác định, chụp ảnh và/hoặc videotaped cho niên giám trường,  bản  tin  học,  video,  trang  
web,  truyền  thông  xã  hội,  hoặc  bằng phương tiện  truyền thông địa phương. Bạn có thể opt out thông tin
này được phát hành cho mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một mẫu FERPA Opt-Out với trường của con
quý vị.
Thông tin thư mục cho trường  Tổ  chức  PTA/PTSA  
Phụ huynh trong Trường Hiệp hội Giáo Học Sinh đôi khi yêu cầu thông tin thư mục sinh viên cho các thư mục và
thư PTSA liên quan đến thành viên, các cuộc họp, các sự kiện và hoạt động. Bạn có thể opt out thông tin này
được phát hành cho mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một Mẫu FERPA Opt-Out FERPA với trường của
con quý vị.
Thông tin Thư mục  cho  các  Tổ  chức  và  các  Tổ  chức  Giáo  dục
Trường đại học, thương mại/các trường kỹ thuật, các chương trình học bổng và các tổ chức giáo dục khác đôi
khi yêu cầu thông tin thư mục để gửi thông tin về các chương trình, cơ hội và dịch vụ của họ. Bạn có thể opt out
thông tin này được phát hành cho mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một Mẫu FERPA Opt-Out FERPA với
trường của con quý vị.
Thông tin thư mục cho quân đội  Hoa  Kỳ  (Chỉ  có  Trung  học)
Luật liên bang đòi hỏi các trường trung học để phát hành thông tin liên lạc về nhà cho tất cả các học sinh trung
học để tuyển mộ quân đội trừ khi cha mẹ/người giám hộ từ chối tiết lộ thông tin này. Bạn có thể opt out thông tin
này được phát hành cho mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một Mẫu FERPA Opt-Out FERPA với trường
của con quý vị.
Thông  tin thư mục  cho  nhà  cung  cấp  theo  hợp đồng  hỗ  trợ  hoạt động  cấp  cao  (Chỉ  có  Trung  học)
Thông tin thư mục có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp hợp đồng với các trường trung học để hỗ trợ các
hoạt động cấp cao, chẳng hạn như: mũ, áo, nhẫn, hình ảnh cấp cao, Spree cấp cao, vv. Bạn có thể opt out
thông tin này được phát hành cho mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một Mẫu FERPA Opt-Out FERPA với
trường của con quý vị.
Thông  tin  Liên  hệ  Danh  mục  cho  Tất  cả  các  Mục đích
Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin liên lạc thư mục của bạn (địa chỉ, số điện thoại và email) được giữ bí mật và
không được công bố hoặc chia sẻ cho mọi mục đích. Bạn có thể opt out thông tin này được phát hành cho
mục đích này bằng cách yêu cầu và nộp một Mẫu FERPA Opt-Out FERPA với trường của con quý vị.

